
Якщо маєте додаткові запитання – дзвоніть на гарячу 
лінію Національної поліції України

за номером 0 800 500 202 (цілодобово).

 Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може 
бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 
принижує його гідність, поводженню чи покаранню (ст. 28 Конституції 
України).

 Кожна людина має право на свободу та особисту недоторкан-
ність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в 
порядку, встановлених законом (ст. 29 Конституції України).

 Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випад-
ках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. 
Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав (ст.59 Конституції 
України).

 Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 
злочину.

 Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних 
незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо 
доведеності вини особи тлумачаться на її користь (ст. 62 Конституції 
України).

 Особа не несе відповідальності за відмову давати показання 
або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких 
визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний 
має право на захист (ст. 63 Конституції України).

Пам’ятка!
особі, яка стала свідком правопорушення 

(вручення пам’ятки не визначає Ваш
процесуальний статус як свідка) 

З моменту, коли Ви як свідок були присутні при проведенні процесу-
альних дій, дали свідчення у передбаченому кримінальним процесу-
альним законом порядку, на Вас будуть розповсюджуватися:

права та обов’язки свідка – стаття 66 Кримінального процесуального 
кодексу України;

відповідальність свідка за неприбуття на виклик – стаття 139 Кримінального 
процесуального кодексу України;

безпека свідка – Розділ XVIII Кримінального кодексу України, яким встанов-
лено відповідальність за злочини проти правосуддя.

Важливо!
Відповідно до статті 138 Кримінального процесуального 
кодексу України поважними причинами неприбуття особи на 
виклик є:

затримання, тримання під вартою або відбування покарання;

обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або 
судового рішення;

обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні 
лиха або інші подібні обставини);

відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 
внаслідок відрядження, подорожі тощо;

тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 
зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості 
тимчасово залишити цей заклад;

смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб 
або серйозна загроза їхньому життю;

несвоєчасне одержання повістки про виклик;

інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 
особи на виклик.



Додаток 1
до Порядку інформування осіб про права свідка, потерпілого, заявни-

ка та затриманого шляхом вручення поліцейськими пам’яток 
(підпункт 1, пункту 2, розділу ІІ)

Про візит до органу (підрозділу) поліції Ви маєте право повідомляти 
будь-кого та прибути з адвокатом, якщо вважаєте, що його присутність є 

необхідною під час подання Вами свідчень.
Важливо! Свідок зобов’язаний з’явитися за викликом незалежно від 

наявності у нього законного наміру відмовитися давати свідчення.

повідомте слідчого або прокурора, що викликає, про отримання повістки 
про виклик;

перед виходом з дому не забудьте взяти з собою документ, що посвідчує 
особу (паспорт громадянина України);

в ході спілкування зі слідчим або прокурором детально та правдиво викла-
діть всі обставини і події, які Вам відомі по суті справи.

Пам’ятайте, відповідно до статті 224 Кримінального процесуального 
кодексу України:

перед допитом слідчий або прокурор зобов’язаний буде встановити Вашу 
особу, роз’яснити Ваші права, а також порядок проведення допиту;

кожен свідок допитується окремо, без присутності інших свідків;

допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому– 
понад вісім годин на день.

Якщо Ви отримали повістку про виклик:

радимо Вам повідомити правдиво свої анкетні та контактні дані;

бути обізнаним в суті справи, ставити питання та отримувати на них відповіді;

розуміти, в якій конкретній процесуальній дії Ви берете участь;

усвідомлювати, які фактичні обставини справи на разі будуть встановлені;

розуміти яким процесуальним порядком це передбачено;

уважно прочитати всі документи, які надаються на підпис, за потреби зробити 
зауваження та уточнення до них;

на вимогу слідчого, прокурора не розголошувати відомості щодо проведеної 
процесуальної дії, бути готовим до допиту в якості свідка в суді щодо процесуальних 
дій, в яких Ви брали участь.

Як себе поводити, під час проведення процесуальних дій:

Відповідно до статті 107 Кримінального процесуального 
кодексу України під час проведення процесуальних дій 

можуть застосовуватися технічні засоби фіксації.

Пам’ятайте!
Відповідно до статті 63 Конституції України особа не несе 
відповідальності за відмову давати показання або пояс-
нення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло 
яких визначається законом.

Разом з тим, Ваші показання під час розслідування поліцей-
ськими правопорушення допоможуть:

здійснити громадський нагляд за діями поліцейських, що вчиня-
ються;

виключити можливість фальсифікацій обставин і подій з боку 
поліції;

гарантувати неупередженість фіксації поліцейськими факту, 
змісту та результатів процесуальних дій.

 Якщо Ваші показання є важливими для розслідування правопору-
шення, Вас можуть запросити до органу (підрозділу) поліції для участі у 
процесуальних діях в якості свідка.

 Відповідно до частини першої статті 65 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути 
відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального 
провадження, і яка викликана для давання показань.

 Тому, відповідно до частини першої статті 133 Кримінального 
процесуального кодексу України слідчий, прокурор під час досудового 
розслідування має право викликати підозрюваного, свідка, потерпілого 
або іншого учасника кримінального провадження у встановлених цим 
Кодексом випадках для допиту чи участі в іншій процесуальній дії.

Що слід знати, якщо Ви стали свідком правопорушення:


